
Kontakt: Zajazd Łakina, os. Łakina 1, Łaziska, tel. 72 88 71 528 lub 733668049 

email: rezerwacja@zajazd-lakina.pl,  www.zajazd-lakina.pl  

Zupy: (1 rodzaj) 

rosół 

pomidorowa 

barszcz z paluszkiem lub krokietem 

gulaszowa 

flaczki 

żurek 

krem szparagowy 

krem pomidorowy 

krem brokułowy 

krem grzybowy 

 

Mięsa (przy 2 p/os: 2-3 rodzaje, przy 3p/os: 3-4 rodzaje) 

zraz ze schabu z cebulą, ogórkiem i boczkiem 

zraz z karkówki z cebulą, ogórkiem i boczkiem 

zraz wołowy z cebulą, ogórkiem i boczkiem* 

schab z pieczarką panierowany smażony 

roladka ze schabu z pieczarkami w sosie grzybowym 

kotlet de volaille 

kotlet azyl schabowy, panierowany, z serem, szynką i papryką, zwijany w trójkąty 

kotlet szwajcar 

udko faszerowane mięsem mielonym 

kieszonki drobiowe z mozarellą i suszonymi pomidorami lub ze szpinakiem i fetą 

filet drobiowy w sosie pieczarkowym lub w sosie kurkowym 

medaliony z indyka z ananasem 

szaszłyk wieprzowy / drobiowy 

stek wieprzowy z cebulką 

pieczeń z karkówki 

eskalopki drobiowe 

polędwica wieprzowa w sosie kurkowym** 

łosoś z pieca*** 

 

Surówki (3 rodzaje) 

surówka z marchewki 

surówka z selera 

surówka porowa 

surówka z kapusty białej 

surówka z kapusty pekińskiej 

surówka z modrej kapusty 

gotowana modra kapusta 

buraczki 

bukiet warzyw gotowany 

marchewki junorki 

 

Ciasta (max. 3 rodzaje) 

CUKIERNIA 

CZARNECKI 

sernik 

placek z galaretką 

kostka malinowa 

WZ 

krówka 

murzynek 

rafaello 

biała dama 

snickers 

jabłecznik  

CUKIERNIA 

ZBOROWSCY 

Sernik 

Jabłecznik 

Kruszaniec  

Kremówka papieska 

Malaga 

Galaretka z owocem 

Pianka 

Brulle 

Orzechowy 

Malinowa chmurka 

Snickers 

Kostka węgierska 

Kopiec kreta 

Cappuccino 

Adwokat 

Kostka alpejska 

Kokosowe 

Czarny las 

Miodownik 

Tiramisu 

Wz 

Krówka 

Czekoladowe z 

orzechami 

Kostka wenecka 

Kawowe 

3-bit 

Pani Walewska 

Maślany z migdałami 

 

 

 

 

 
*dopłata 5 zł / porcję, ** dopłata 4 zł / porcję, ***dopłata 6 zł / porcję 
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Garmażerka (ilość rodzajów uzależniona od wybranego menu) 

szynka ze szparagiem 

schab z farszem chrzanowym 

 

roladka szpinakowa z łososiem 

roladka buraczana z szynką 

 

sałatka cezar (sałata lodowa, pomidor, ogórek, mięso drobiowe, grzanki, żółty ser, sos) 

sałatka grecka (sałata lodowa, pomidor, ogórek, ser feta, oliwki, sos) 

sałatka jarzynowa 

sałatka kebab (kapusta pekińska, kukurydza, ogórek konserwowy, sos czosnkowy, ketchup, mięso kebab, pomidor) 

sałatka selerowa (seler konserwowy, szynka konserwowa, por, jajko, majonez) 

sałatka z makaronu ryżowego (makaron ryżowy, ogórek zielony, szynka konserwowa, koper, majonez) 

sałatka na rukoli z kurczakiem (rukola, kurczak, prażony słonecznik, suszone pomidory, sos majonezowo - koperkowy) 

sałatka z ziemniakami i wędzonym łososiem (ziemniaki, wędzony łosoś, ogórek kwaszony, czerwona cebula, sos 

majonezowy) 

sałatka ze szpinakiem i burakami (świeży szpinak, pieczony burak, słonecznik, ser feta, sos miodowo – musztardowy) 

galarciki wieprzowe lub drobiowe 

klopsiki wieprzowe w sosie słodko – kwaśnym 

klopsiki w occie 

ryba po japońsku 

ryba po grecku 

pstrąg w occie 

przekąski – pizzerki (4 szt), mini tortille (4 szt) 

mini burgery  

tatar ze śledzia 

 

deska serów i wędlin podana ze smalcem i ogórkiem kwaszonym lub z sosami (ziołowy, chrzanowy, żurawinowy, 

czosnkowy)**** 

 

tatar wołowy (może być podany w mini – bułeczkach)***** 

 

Kolacja: 

leczo 

golonka gotowana (podawana z kapustą i chrzanem) 

pieczona szynka (podawana z sosami chrzanowy, żurawinowy, czosnkowy)****** 

 
**** koszt ustalany indywidualnie 

*****dopłata 6 zł / porcję 

******koszt uzależniony od wielkości szynki 


